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، توسط واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهره برداري و گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسائی کارگاه معتبر کاال با برند یا نام ایرانینمایش  -107-1

و یا مناطق آزاد تجاري و یا ویژه اقتصادي تولید و ارائه می گردند، مشمول پرداخت هزینه به و یا واحد تولیدي صنفی داراي پروانه صنفی تولیدي، که در داخل 

 می باشد. ریالیصورت 

که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترك کشورهاي خارجی معرفی می گردد مشمول پرداخت هزینه  کاال با برند یا نام ایرانینمایش  -108-1

 باشد. می ریالیبه صورت 

داراي مجوز از وزارت امور که براساس سرمایه گذاري مشترك شرکت هاي ایرانی و خارجی در ایران تولید و  خارجی کاال با برندنمایش  -109-1

 می باشد. ریالیمشمول پرداخت هزینه به صورت اقتصادي و دارائی و مصوبه هیات دولت می باشد، 

، توسط واحد هاي تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذیربط، در صورت بمنظور مقایسه با کاالي داخلنمونه کاالي خارجی نمایش  -110-1

 می باشد. ریالیتجمیع نمونه در حداقل فضا ( به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

، توسط واحد هاي تولیدي، به شرط پوشاندن برند خارجی به عنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت ماشین آالت خارجی صرفانمایش  -111-1

 می باشد. ریالیو عدم تبلیغ آن، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

در صورت عدم تبلیغ شرکتهاي خارجی ( بصورت پوستر، بروشور، کاال و...) مشمول پرداخت ون) یت هاي فنی، نرم افزاري ( اتوماسیخالق معرفی -112-1

 می باشد. ریالیهزینه به صورت 

 می باشد. ریالی، صرفاً بدون ارائه کاال، مشمول پرداخت هزینه به صورت اتاق هاي مشترك بازرگانی ایران و سایر کشورهامشارکت  -113-1

صرفاً بدون ارائه کاال و یا  موارد مشابه عرضه کننده خدمات مشاوره اي، پیمانکاري طرح و اجرا، طراحی سیستم وشرکت هاي مشارکت  -114-1

درصد  70درصد ارزي و  30می باشد. در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  ریالیهرگونه تبلیغ برند خارجی، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

 خواهد بود. ریالی

 می باشد. ریالیدر صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی، مشمول پرداخت هزینه به صورت  آژانسهاي مسافرتی و گردشگريمشارکت  -115-1

اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکت هاي داخلی و خارجی منتشر می  نشریات داخلیمشارکت  -116-1 

می باشد. بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت هاي خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات ( از طریق  ریالیگردند، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

 ، پخش فیلم، توزیع سی دي، کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و ...) ممنوع می باشد.نصب بنر
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در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی ( با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه  خدمات پس از فروش کاالهاي خارجیمعرفی  -117-1

 می باشد. درصد ریالی 70و  درصد ارزي 30کتبی از شرکت مربوطه)وبا رعایت عدم ارائه کاال وقطعات منفصله، مشمول پرداخت هزینه بصورت

که پس از بسته بندي و یا مخلوط با کاالي ایرانی ( با هر نام یا برند ایرانی و با درج یا عدم  فلهمحصوالت خارجی وارد شده در کشور به صورت  -118-1

درصد ارزي  70 زان فضاي اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه بصورتــــدرج تحت لیسانس)، توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود، به می

 می باشد. درصد ریالی 30و 

وزارت صنعت ،  يپروانه ساخت و بهره بردار يداراچنانچه  ندینما یم دیتول یخارج يبا برند ها که محصوالت یرانیا يدیتول يشرکتها -119-1

 محاسبه گردد. یالیر بصورت ، معدن و تجارت باشند

، در صورت ارائه تفاهمنامه با مجري داخلی، مشمول پرداخت هزینه نمایندگی هاي بازاریابی و فروش نمایشگاه هاي خارجیتخصیص فضا به  -120-1

 خواهد بود. درصد ارزي 100می باشد. در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  درصد ریالی 70درصد ارزي و  30بصورت 

ت موضوع یصرفاً مجاز به ارائه و تبلیغ کاال، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و در صورت عدم رعا مشارکت کننده بخش غرف ریالی -121-1

 می باشد. درصد ارزي 100مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 می باشد. ارزي، مشمول پرداخت هزینه بصورت نمایش کاالیی که مستقیماً درخارج از کشور تولید شده -122-1

، بروشور، فیلم، عکس، کاتالوگ، بنر و موارد مشابه دررابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت هاي خارجیو عرضه  واردات کاال به هر نحوتبلیغ  -123-1

 می باشد. ارزيمشمول پرداخت هزینه بصورت 

 .می باشد ارزيمشمول پرداخت هزینه بصورت  نمایندگی انحصاري و یا رسمی شرکت هاي خارجیتبلیغ  -124-1

می  ، ل و نیز کاالي خارجی در نمایشگاه مشارکت دارندـــه بمنظور تولید و نمایش کاالي تولید داخـــک تولیدي بازرگانی ایرانیشرکت هاي  -125-1

و با رعایت  کاال یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضائی کامال ًمتمایز و در متراژ تفکیک شده ( با ابعاد استاندارد) از بخش داخلیبایستی 

 محاسبه خواهد شد. ارزي  در غیر اینصورت کل فضاي غرفه بصورت متر مربع) عرضه نمایند. 12حداقل متراژ ( 

 و دریافت خواهد شد.اعم از ریالی و ارزي عیناً محاسبه  مطابق با نوع مشارکت (VIP)هرگونه فضا جهت احداث محل تشریفات تخصیص -126-1
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